ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAASGRIT B.V.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Maasgrit B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, Nederland.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 70484112.

Versie januari 2019
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes en
aanbiedingen (hierna: de “Aanbieding” of het “Aanbod”) van Maasgrit B.V. (hierna: “Maasgrit”)
en alle overeenkomsten die tussen Maasgrit en de koper (hierna: de “Koper”) gesloten worden en
zien op de verkoop en levering van goederen en het verrichtingen van diensten.
Door aanvaarding van een Aanbod van Maasgrit aanvaardt de Koper tevens toepasselijkheid van
deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Koper wordt
nadrukkelijk door Maasgrit van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van de Koper kunnen
Maasgrit op geen enkele wijze binden.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk indien
uitdrukkelijk schriftelijk met Maasgrit overeengekomen.
Eventuele conform artikel 1.3 van deze Voorwaarden overeengekomen afwijkingen van en/of
aanpassingen op deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de overeenkomst waarvoor die
afwijking/aanpassing is overeengekomen.
Nadat de Voorwaarden op een overeenkomst tussen Maasgrit en de Koper van toepassing zijn
wordt de Koper geacht stilzwijgend met toepasselijkheid van deze Voorwaarden op alle tussen
Maasgrit en Koper gesloten en te sluiten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1
2.2
2.3
2.4

Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders vermeld.
Vrijblijvende Aanbiedingen kunnen ook na aanvaarding door Maasgrit worden herroepen zonder
dat Maasgrit enige compensatie en/of vergoeding verschuldigd raakt. De Koper is door
aanvaarding van een Aanbod gebonden.
Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Maasgrit aan de Koper,
of doordat Maasgrit begint met de uitvoering van een levering en/of dienst.
Opgave door Maasgrit van kleur, afmeting, vorm, chemische- en zeefanalyse, fysische
samenstelling en verdere technische informatie van haar producten alsmede door Maasgrit
verstrekte materiaalmonsters zijn slechts ter indicatie. Afwijkingen binnen de bij Maasgrit
gebruikelijke tolerantienormen van de geleverde producten geven de Koper niet het recht om
ontvangst of betaling te weigeren.

Artikel 3 – Prijzen
3.1.

3.2.

Tenzij door Maasgrit schriftelijk anders aangegeven, zijn de door Maasgrit opgegeven prijzen excl.
emballage- en transportkosten, kosten voor overslag, sorteren, ijken, analyse, keuring, etc., en
excl. BTW (omzetbelasting) en alle overige heffingen, rechten en belastingen die in verband met
de uitvoering van een overeenkomst verschuldigd mochten zijn.
Indien na datum van aanbieding één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan
(waaronder maar niet beperkt tot kosten van arbeid, energie en grondstoffen) ook al geschiedt
dit ingevolge bij de aanbieding voorzienbare omstandigheden, is Maasgrit gerechtigd de
overeengekomen prijs (prijzen) dienovereenkomstig te verhogen zonder dat die verhoging Koper
het recht geeft de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 – Levertijd
4.1

Door Maasgrit opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn geen fatale termijn.
Overschrijding van levertijden door Maasgrit geeft de Koper geen recht op compensatie,
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, opschorting van de overeenkomst of
anderszins niet nakoming van enige voor de Koper uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting.
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4.2

4.3

Bij overschrijding van de levertijd is Koper gerechtigd om Maasgrit schriftelijk een redelijke termijn
te stellen van tenminste 14 dagen, waarbinnen alsnog moet worden geleverd. Alleen wanneer
levering nadien opnieuw uitblijft is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Koper dient
dit schriftelijk te kennen te geven. Maasgrit is nooit aansprakelijkheid voor enigerlei schade die
het gevolg is van overschrijding van de levertijd.
Indien een levering is vertraagd door overmacht als bedoeld in artikel 12.2 van deze Voorwaarden,
of door een al dan niet verwijtbaar handelen of nalaten door de Koper of zijn contractanten, zal,
indien Maasgrit dit wenst, de levertijd worden verlengd met de duur van de vertraging.

Artikel 5 – Kwantiteit en keuring
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

Levering per (vracht-)auto van onverpakt bulkgoed geschiedt na weging bij Maasgrit. De gewogen
hoeveelheden worden op de vrachtdocumenten vermeld, en zijn voor partijen bindend. Bij levering
van onverpakt bulkgoed per schip wordt het geleverde gewicht bepaald via het weegsysteem van
of, indien overeengekomen, door ijking van het schip vóór en na belading.
Bij verpakte goederen worden hoeveelheid en aantal vastgesteld door telling tijdens het laden.
Indien verpakte goederen door of namens Koper zijn aanvaard, wordt de verpakking geacht ten
tijde van levering in goede staat te hebben verkeerd.
Maasgrit mag voor onverpakt bulkgoed tot 10% meer of minder afleveren dan besteld of
afgeroepen, en dienovereenkomstig factureren.
Maasgrit is gerechtigd materiaal in te kopen c.q. orders geheel of ten dele uit te besteden bij
derden, mits aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan.
Keuring vindt in beginsel plaats bij Maasgrit, of op een nader door Maasgrit aan te wijzen locatie.
Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat keuring door de Koper plaatsvindt, dient dit te
geschieden binnen 3 dagen nadat Maasgrit Koper heeft bericht dat de goederen ter keuring gereed
zijn, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden te zijn goedgekeurd.

Artikel 6 – Levering
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering plaats op het moment dat de goederen
ter keuring of verzending gereed staan, en nadat Maasgrit Koper daarvan in kennis heeft gesteld.
Vanaf dat moment draagt Koper het risico voor deze goederen (FCA conform de Incoterms 2010).
Indien Koper de goederen bij aflevering niet dadelijk in ontvangst neemt, komen alle kosten van
tijdsoverschrijding, opslag, verplaatsing en retourvracht voor zijn kosten.
Indien is overeengekomen dat het transport door Maasgrit wordt verzorgd, is Maasgrit vrij in de
keuze van vervoerder en transportmiddel en gerechtigd verzending in gedeelten te doen
plaatsvinden. Indien enig transportmiddel niet of minder geschikt is voor het vervoer of de
levering, dient Koper Maasgrit daarover tijdig en vooraf te informeren.
Koper staat er voor in dat het door Maasgrit ingeschakelde vervoermiddel altijd en onder alle
omstandigheden de door hem aangewezen losplaats kan bereiken via veilige en verharde wegen
of, al naar gelang van toepassing, via veilig en geschikt vaarwater. Blijkt dit niet het geval te zijn,
dan is Koper aansprakelijk voor alle kosten en schade hiermee verband houdende.
Leveringen door Maasgrit verzorgd, vinden altijd plaats op werkdagen tijdens kantooruren, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eventuele meerkosten voor leveringen buiten kantooruren,
zijn voor rekening van Koper.
Bij levering franco op werklocatie dient Koper voor eigen rekening en risico te zorgen voor
voldoende personele assistentie en hulpmiddelen om de te leveren goederen snel en veilig te
lossen. Indien lossing buiten de schuld van Maasgrit niet binnen de gebruikelijke tijdsduur kan
plaatsvinden, zijn eventuele daaraan verbonden meerkosten voor wachttijd en/of anderszins voor
rekening van Koper.
Indien levering op afroep is bedongen en bij de overeenkomst geen termijnen zijn gesteld voor
het afroepen, heeft Maasgrit het recht, indien binnen drie maanden na aanvaarding van de
opdracht door Maasgrit nog niet of niet alles is afgeroepen, Koper schriftelijk te sommeren dat
deze binnen acht dagen een termijn van ten hoogste drie maanden zal noemen binnen welke de
totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Bij gebreke hiervan kan Maasgrit onmiddellijke afneming
eisen en Koper voor de bestelde hoeveelheid factureren.
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6.8

Het vervoer van materiaal geschiedt buiten verantwoordelijkheid van Maasgrit, en voor rekening
en risico van Koper, ongeacht of dit door eigen vervoer of door derden wordt uitgevoerd. Koper
draagt zorg voor een dekkende transportverzekering die ook voor rekening is van Koper, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Silohuur
Inzake huur van opslag- en omruilsilo’s evenals van omruilcontainers gelden separate
“Silohuurvoorwaarden”. Deze worden geacht een integraal onderdeel van deze Voorwaarden te
vormen.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1

8.2
8.3

Alle door Maasgrit geleverde goederen blijven eigendom van Maasgrit tot aan de gehele
voldoening door Koper van hetgeen Maasgrit van Koper heeft te vorderen, rente en (incasso)kosten daaronder begrepen. Worden tussen Maasgrit en Koper meerdere leveringen verricht dan
blijven alle geleverde goederen eigendom van Maasgrit totdat alle uit hoofde van de
rechtsverhouding voortvloeiende verplichtingen door de Koper geheel zijn nagekomen.
De Koper is vóór algehele voldoening niet bevoegd de goederen, anders dan overeenkomstig haar
normale bedrijfsvoering, te verkopen, af te leveren, te bezwaren met een pandrecht of anderszins.
Bij niet- of te late betaling, wanprestatie of anderszins in gebreke blijven van Koper heeft Maasgrit
het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Alle hieruit
voortvloeiende kosten kunnen door Maasgrit onverkort aan Koper in rekening worden gebracht.
Koper zal meewerken met de uitoefening door Maasgrit van haar rechten uit
eigendomsvoorbehoud en zal Maasgrit vrije toegang verlenen tot de plaats waar de goederen zich
bevinden.

Artikel 9 – Betaling
9.1
9.2
9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, zonder enige aftrek, op de daarvoor door Maasgrit aangegeven wijze, en in de
valuta aangegeven op de factuur.
De door Maasgrit gehanteerde betaaltermijn geldt ook indien de levering vertraagd is en/of
wanneer de Koper niet de gelegenheid heeft gehad de goederen te keuren.
De door Maasgrit gehanteerde betaaltermijn heeft te gelden als een fatale termijn. Indien betaling
van het verschuldigde niet plaatsvindt uiterlijk op de vervaldag, verkeert Koper van rechtswege
in verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie dan wel ingebrekestelling is vereist. Bij
het intreden van verzuim van de Koper zijn alle vorderingen van Maasgrit op de Koper, ook die
met betrekking tot nog niet vervallen facturen, onmiddellijk, zonder ingebrekestelling opeisbaar.
Met ingang van de dag waarop het verzuim van de Koper is ingetreden, is de Koper maandelijks
een rente verschuldigd van 2% over het totale aan Maasgrit verschuldigde bedrag. Bij het
verschuldigde bedrag worden de incassokosten en de verschuldigde rente over voorgaande
maanden opgeteld (rente op rente) zulks tot aan de dag der algehele voldoening.
Alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) zijn voor rekening van de
Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met
een minimum van EUR 300,–.
Een door de Koper gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde
bedragen, kosten en renten, en eerst op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen. Een factuur,
waartegen 10 dagen na verzending geen protestbrief is ingediend, wordt als aanvaard beschouwd.
De Koper zal – indien daartoe naar het oordeel van Maasgrit redenen zijn – op eerste verzoek van
Maasgrit terstond in de door Maasgrit gewenste vorm (aanvullende) zekerheid stellen voor de
nakoming van al haar verplichtingen. Indien de Koper geen gehoor geeft aan een verzoek van
Maasgrit om zekerheid te stellen kan Maasgrit haar verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten, of de Overeenkomst ontbinden, zonder dat daarvoor een schriftelijke verklaring aan
de Koper is vereist.
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9.8
9.9

Leveringen in gedeelten zullen ter zake van betaling als een afzonderlijke levering worden
beschouwd waarvoor pro rata gefactureerd kan worden.
Alle facturen zijn steeds terstond opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn
ingeval door derden beslag op goederen wordt gelegd, alsmede bij aanvraag tot surséance van
betaling, bij faillissement, bij onder curatele stelling, bij overlijden van Koper respectievelijk bij
de ontbinding van de vennootschap of rechtspersoon ingeval deze opdrachtgever is, bij benoeming
van een bewindvoerder krachtens enige wettelijke bepaling voor Koper en ingeval niet-nakoming
of overtreding van een of meer bepalingen der overeenkomst en/of van deze Voorwaarden.

Artikel 10 – Conformiteit en protest
10.1

10.2
10.3
10.4

10.5
10.6

10.7

10.8

Over de hoeveelheid en het gewicht van geleverde goederen alsmede ten aanzien van uiterlijk
kenbare gebreken kan uitsluitend geprotesteerd worden op het moment van levering. Koper dient
Maasgrit uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de goederen en vóór doorverkoop of verwerking
schriftelijk in kennis te stellen van haar protest alsmede opgave te doen van de vermeende
gebreken.
Over alle overige, niet uiterlijk kenbare, gebreken dient uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking,
maar niet later dan 30 dagen na levering te worden geprotesteerd.
Protest over facturen dient koper onverwijld en in elk geval binnen 4 weken na factuurdatum
schriftelijk te doen. Bij overschrijding van deze termijn staat de juistheid van de facturen –
waaronder de daarin vermelde bedragen – tussen partijen vast.
Indien niet tijdig wordt geprotesteerd in overeenstemming met de in deze voorwaarden vermelde
termijnen worden de goederen gehouden te zijn geleverd in overeenstemming met de
overeengekomen conformiteit. Alle aanspraken van Koper worden geacht te zijn vervallen en
protesten zullen niet in behandeling genomen worden. Koper wordt geacht haar rechten ter zake
te hebben verwerkt.
Protest ten aanzien van bepaalde leveringen schort de betalingsverplichtingen van de Koper ten
aanzien van die of andere leveringen niet op, noch geeft zulks recht op verrekening.
Op straffe van verval van rechten dient de Koper desgevraagd onverwijld alle door Maasgrit
gewenste onderbouwende gegevens bij haar protest te verstrekken, inzicht te geven in de door
haar geleden schade, alsmede inspectie van geleverde goederen door of namens Maasgrit toe te
staan.
Ingeval van een gerechtvaardigd protest zullen de verplichtingen van Maasgrit gelimiteerd zijn tot
het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen, het geheel of gedeeltelijk ontbinden van
de overeenkomst of het pro rata crediteren van de corresponderende factuur, zulks naar keuze
van Maasgrit, zonder dat er enige andere verplichting tot schadevergoeding van de kant van
Maasgrit zal zijn.
Protest en/of enige aansprakelijkheid van Maasgrit wordt uitgesloten voor goederen die reeds
werden gebruikt of wanneer gebreken geheel of gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan nalatigheid,
ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of verwerking door Koper, diens personeel of derden, of
indien goederen langer dan normaal binnen of buiten opgeslagen waren en het aannemelijk is dat
hierdoor kwaliteitsverlies van het materiaal en/of de verpakking is opgetreden. Protest van niet
rechtstreekse gebruikers aan wie de goederen werden doorverkocht worden niet aanvaard.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1
11.2
11.3
11.4

Voor het intreden van verzuim van Maasgrit is steeds een ingebrekestelling vereist.
In geval van gebrekkigheid van de door Maasgrit geleverde goederen is de aansprakelijk van
Maasgrit beperkt tot nakoming van haar verplichtingen als hierboven in artikel 10.7 van deze
Voorwaarden omschreven.
In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Maasgrit beperkt tot vergoeding van schade
die het gevolg is van opzet of grove schuld. Iedere andere aansprakelijkheid voor welke schade
dan ook door de Koper geleden is uitgesloten.
In geen geval is Maasgrit gehouden tot het vergoeden van schade hoger dan een bedrag gelijk
aan de factuurwaarde van de gebrekkige goederen waardoor de schade is veroorzaakt.
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11.5
11.6

De Koper vrijwaart Maasgrit voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door hen
geleden schade veroorzaakt door of verband houdende met van Maasgrit onder een overeenkomst
met koper geleverde goederen. De Koper zal Maasgrit ter zake schadeloos stellen.
Maasgrit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst en/of schade die het gevolg is van tijdelijk staken en/of stagnatie van de
bedrijfsvoering.

Artikel 12 – Overmacht
12.1

12.2

Onverminderd de Maasgrit verder toekomende rechten is Maasgrit gerechtigd, indien zij door
overmacht wordt verhinderd om haar verplichtingen na te komen, zonder gerechtelijke
tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te
ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Maasgrit onafhankelijke omstandigheid van
welke aard ook – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te
voorzien – waardoor Maasgrit niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel onevenredig
bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen. Waaronder maar niet beperkt tot oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bedrijfsbezetting,
transport-moeilijkheden, extreme weersomstandigheden of waterstanden, brand en andere
(technische) storingen in het bedrijf van Maasgrit of dat van haar leveranciers, en vertraagde
levering door welke oorzaak dan ook van door Maasgrit tijdig bestelde goederen, grond- of
hulpstoffen of onderdelen. In deze gevallen is elke vordering die Maasgrit ten laste van Koper
heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar is.

Artikel 13 – Ontbinding
13.1

13.2

Ingeval van faillissement, surseance van betaling en/of stillegging of liquidatie van het bedrijf van
Koper, heeft zowel Maasgrit als Koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel
of ten dele te ontbinden, zonder dat een der partijen tot enige schadevergoeding ten gevolge van
deze ontbinding gehouden is, doch onverminderd verdere aan Maasgrit toekomende rechten ter
zake van door Maasgrit geleden schade.
Ingeval van ontbinding ingevolge het vorige lid, worden alle vorderingen van Maasgrit op Koper
onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 14 – Uitleg
14.1
14.2
14.3

De nietigheid, vernietigbaarheid of vernietiging van enige bepaling van deze Voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Indien er discrepanties bestaan tussen de Voorwaarden (die in het Nederlands zijn opgesteld) en
een vertaling daarvan, dan prevaleert steeds de Nederlandse versie, die tussen partijen bepalend
is.
Indien Maasgrit niet steeds strikte naleving van een bepaling van deze Voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat Maasgrit afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving van die
bepaling en/of de Voorwaarden in geheel te eisen.

Artikel 15 – Jurisdictie en toepasselijk recht
15.1
15.2
15.3

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Maasgrit en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Alle uit of in verband met overeenkomsten tussen Maasgrit en Koper voortvloeiende geschillen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam locatie Dordrecht.

www.sibelco.com
Maasgrit B.V., Op de Bos 300, NL-6223 EP Maastricht | P.O. Box 260, NL-6200 AG Maastricht
Chamber of Commerce 70484112 | VAT NL858337824B01
All Maasgrit B.V. offers, acceptances, notices and agreements are subject to the Maasgrit B.V. general terms and conditions.
The applicability of any other terms and conditions are explicitly excluded.

